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A k t u á l i s

E M V A p á l y á z a t i l e
·
A pályázó mérete meghaladja az 4
ÁLLATTARTÓ TELEPEK
Európai Méretegységet
KORSZERŰSÍTÉSE
Állattenyésztésről szóló 1993. évi
·
Megnyitás dátuma: 2007.04.23.
CXIV. számú törvényben foglalt, az
Zárás dátuma: 2007.05.23.
állattenyésztési alap hozzájárulásának
Támogatás célterületei:
tekintetében fennálló kötelezettségek
·
az állattartó telepen képződő
teljesítése
trágya kezelését, tárolását, részbeni
·
A pályázó olyan állattartó telepet
feldolgozását és felhasználását szolgáló
működtet, amelyet az állategészséggépbeszerzés építészeti-technológiai és
ügyi hatóság nyilvántartásba vett.
infrastruktúra beruházás megvalósításá·
ENAR megfelelés
ra;
·
A tejtermékpálya szabályozásában
·
állati férőhelyek kialakítását, az
alkalmazott kvótarendszerről szóló
állattartás és az állatszállítás minőségé69/2004 (IV. 29.) számú FVM rendenek javítását szolgáló gépbeszerzés,
letben foglalt előírásoknak való megépítészeti-technológiai és infrastruktúra
felelés
beruházás megvalósítására;
·
Termelői csoport, és/vagy BÉSZ·
jó minőségű takarmány előállítánek és/vagy tenyésztő szervezetnek
sát, felhasználását, valamint a takarés/vagy terméktanácsnak és/vagy
mányminőség megőrzését biztosító
meghatározott szakmai szervezeti tagépítészeti, technológiai gépbeszerzés
ság
építészeti-technológiai és infrastruktúra
Kizáró feltételek:
beruházás megvalósítására;
·
A kérelmezőnek a kérelem be·
az állattartási tevékenységhez
nyújtását megelőző 5 éven belül jogokapcsolódó munkafolyamatok elvégzésulatlanul igénybe vett támogatásból
sének minőségét javító építészetieredő rendezetlen tartozás nem lehet.
technológiai beruházások megvalósításá·
A kérelmezőnek nem lehet a
ra;
jogcím/célterület keretében támoga·
a telepi állategészségügyi helyzetott, befejezetlen projektje.
tet, illetve a nyomon követhetőséget
·
A támogatás nem vehető igénybe
javító az állatbetegségek kialakulását és
olyan beruházásra, amely kizárólag
terjedését
megelőző
építészetigépbeszerzésre vagy telepi infrastruktechnológiaiberuházások megvalósításátúra fejlesztésére irányul
ra.
További feltételek:
A kérelmező rendelkezik a támogatással
Támogatható tevékenységek:
megvalósuló létesítmény üzemeltetésének
Gépbeszerzési tevékenységre az elszálehetőségét biztosító kizárólagos joggal a
molható kiadások nem haladhatják meg a
támogatáshoz kapcsolódó 5 éves üzemelteteljes beruházás 30%-át.
tési kötelezettség teljes idejére.
Építészeti-technológiai tevékenységre
A támogatással érintett ingatlan per és
az elszámolható kiadás mértéke állattartó
telepenként legalább 2.000.000 Ft., de igénymentes.
Egy jogcímen belül egy állattartó telepre
legfeljebb 750.000.000 Ft lehet, azzal a
egy támogatási kérelem nyújtható be.
megkötéssel, hogy az
építészetiBeruházás megkezdése és befejezése:
technológiai tevékenységre vonatkozó
A beruházás csak a kérelem befogadását
elszámolható kiadásoknak el kell érniük
követően kezdhető meg, kivétel a gépbeaz összes elszámolható kiadás 50%-át.
szerzés.
Telepi infrastruktúra fejlesztésével az
A beruházás befejezésének, illetve az
elszámolható kiadások nem haladhatják
üzembe helyezésnek a támogatási határozat
meg a teljes beruházás 30%-át.
kézhezvételétől számított 24 hónapon belül
Támogatás mértéke
meg kell történnie.
Alapesetben 40%, mely összeg fiatal
Kötelezettségvállalások:
gazdálkodók esetén + 10%, KAT terüleA beruházást legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, lényeges változtatás
teken megvalósuló beruházások esetén
nélkül működtetni kell.
+10% többlet támogatással egészül ki.
A támogatással megvalósított korszerűsíA nitrátérzékeny területeken a trágyaketés, illetve fejlesztés által érintett, a támozelési beruházásokra kapható támogatás
gatási összeg kiszámításának alapját adó, a
maximum az elszámolható kiadások
telepi állatlétszámnak állategységben kife75%-a lehet, amennyiben a beruházás
jezett mennyiségét a határozat kézhezvéte2008. április 30-ig megvalósul.
létől számított legalább 5 évig, átlagos éves
Jogosultsági feltételek:

h e t ő s é g e k
létszámként, az állattartásra vonatkozó
előírásoknak megfelelően szinten kell
tartani.
A beruházással érintett állattartó telepre
vonatkozó, a pályázati kiírás szerinti hatósági igazolásokkal és engedélyekkel legkésőbb a beruházás befejezésével rendelkeznie kell a kérelmezőnek.
A kérelmező köteles az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt venni az
utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.

GÉPEK, TECHNOLÓGIAI
BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE
Megnyitás dátuma: 2007.05.16.
Zárás dátuma: 2007.06.15.
A támogatás mértéke: a beruházás
összes elszámolható költségének 25 %-a,
a kiemelten támogatott gépek esetén 35
%.
A támogatási összeg max. 200 millió
Ft.
Csak a gépkatalógusban szereplő gépekre vehető igénybe támogatás, a rendelet tartalmazza a 35%-os kulccsal támogatott gépek listáját.
A beruházás elszámolható költségei nem
haladhatják meg a gépkatalógusban
szereplő referenciaárat.
Jogosultsági feltételek:
·
Mezőgazdasági termelők, előzetesen vagy véglegesen elismert TÉSZ-ek
és termelői csoportok pályázhatnak
·
Mezőgazdasági termelők esetén:
·
a pályázó gazdasági mérete meghaladja az 4 Európai Méretegységet
·
a mezőgazdasági tevékenységből
származó éves nettó árbevétel aránya
eléri vagy meghaladja az 50%-ot
·
Induló vállalkozások is pályázhatnak, rájuk nem vonatkoznak a fenti
feltételek.
Beruházás megkezdése és befejezése:
A beruházás 2007. január 1-je után saját
felelőségre megkezdhető.
A beruházást a támogatási döntés kézhezvételétől számított 12 hónapon belül be kell
fejezni.
Kötelezettségvállalások:
A beruházást legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, lényeges változtatás
nélkül működtetni kell.
A művelt terület nagysága a benyújtást
követő 4. évben 30%-ot meghaladóan nem
maradhat el a pályázatban leírtnál.
A pályázatban vállalt munkavállalói létszámtól 5 évig nem lehet eltérni.
Lupócz Zoltán és Nagy Tibor
Agrárkamarai NVT Tanácsadók
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